FORUM MULTIENTIDADES
DE PARAISÓPOLIS
Ata de Reunião

Local: CEU - Paraisópolis

Data: 26/03/2009, 8:30

ASSUNTO: Reunião mensal

Por: Eliana - PECP
Folha: 1/3

0Participantes: conf. assinaturas na lista anexa (original arquivado no PEC)

AÇÃO

PRAZO

DESCRIÇÃO
Rodada de apresentação + leitura da ata anterior (Carlos – SEHAB).
Correções serão incorporadas na ata disponibilizada no site
www.paraisopolis.org
1. Apresentação das obras de urbanização em andamento (Lúcia Ágata
– SEHAB)
Lúcia realizou apresentação (www.paraisopolis.org) de mapa de intervenções
realizadas pelo Projeto de Urbanização na comunidade, destacando
especialmente algumas ações em andamento e prazos. Algumas questões
foram destacadas e debatidas a partir da apresentação - as áreas
destacadas na cor marrom no mapa deverão ser realizadas ainda no ano de
2009; perspectiva de conclusão das obras do CDHU condomínio F em set/09
e condomínios ABCD em março de 2010 (total de 1950 unidades); previsão
de ampliação da rede de serviços – construção de mais - 01 AMA, 01 UBS,
01 CRECHE, 01 CEI e 01 TELECENTRO; conclusão do trecho da perimetral
na comunidade previsto para 2009; remoções e ações previstas para região
do Grotão e do Grotinho, entre outros, com termino previsto para agosto
2010.
Lúcia enfatizou que as quadras em branco localizadas no mapa referem-se
às obras que irão iniciar em 2010, data prevista para encerramento do
projeto. O contrato prevê ainda a continuidade do trabalho da equipe social
na área por 06 meses após o término das obras.
Quanto ao possível aumento populacional recente em Paraisopolis, SeHabi
avalia que seja inferior a 20% no período 2004-2009.
Gilson ressalta os avanços e importância das ações de infra-estrutura e
comenta sobre a importância de aprofundar a discussão sobre a garantia de
moradia para a população. Lucia sugere que essas questões sejam
debatidas na reunião do Conselho Gestor de Urbanização. Reunião com a
população para organização da pauta de reunião do conselho acontecerá no
Campo do Palmeirinha. Próxima reunião do Conselho Gestor ocorrerá no
Canteiro de Obras Camargo Correia.
2.Parque Ecológico
André (Secretaria do Verde) comunicou sobre a construção de um parque
ecológico na área verde próximo à Rua Silveira Sampaio. A idéia é que o
parque tenha estrutura similar à do Parque Alfredo Volpi. A área destinada para
o parque é de 40 mil metros quadrados (cercamento a ser concluído em 90
dias), com a perspectiva de ampliação de mais 10 mil metros quadrados que
estão sendo negociados com a Justiça e proprietário particular. André informou
que o parque linear ao longo da R. Itapaiuna terá ciclovia.
3.Virada Social
A proposta foi apresentada por Izildinha – Secretaria de Assistência Social do
Estado de SP – (www.paraisopolis.org). A Virada Social tem como objetivo
promover diversas ações na comunidade, por meio de uma iniciativa inédita de
articulação das duas esferas do governo (estadual e municipal) e as
organizações da sociedade civil, num total de 30 parceiros.
Izildinha
apresentou os princípios e diretrizes do Programa Família Paulista, programa
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esse baseado na Política Nacional de Assistência. Citou que 2 salas da UBS I
estão sendo reformadas para atender especificamente à mulher.
As metas e objetivos da Virada Social em Paraisópolis foram estabelecidos a
partir dos dados já existentes coletados pelo Projeto de Urbanização de
Paraisópolis e pelo IPVS (Índice Paulista de Vulnerabilidade Social). As ações
tiveram inicio em fev/2009 e se distribuem conforme cronograma de
implantação: curto (3 m), médio (6 m) e longo prazo (12 m).
A partir da apresentação foram debatidas algumas propostas e sugestão de
temas importantes – Zé Mineiro sugeriu a implantação de um CIC (Centro
Integrado de Cidadania); Gilson fez proposta relacionada à implementação de
pólos geradores de renda, voltados especialmente para o público jovem e
mulheres. Juliana (Associação de Mulheres de Paraisopolis) alertou que faltam
programas para deficientes e idosos em Paraisopolis.
Izildinha comentou a perspectiva de implantação de um CRASS (Centro de
Referência de Assistência Social) na comunidade. Convidou os interessados
para participação na reunião de Coordenação Executiva Ampliada da Virada no
CEU PARAISOPOLIS.
todos
3. Evento “O papel da escola na Rede de Proteção à Criança e ao
Adolescente”: divulgada realização no CEU Paraisopolis
4. Educação – demanda imediata
Gilson deu inicio à discussão das questões relacionadas à Educação com a
breve retomada do histórico das crianças encaminhadas para EMEF Neide
Sollito no bairro do Jd. das Palmas no inicio de 2009. Ocorre que a partir da
mobilização de algumas mães com a União de Moradores algumas crianças
permaneceram na escola Neide Sollito, 144 foram atendidas pela EMEF do
CEU e outras 402 aguardam o término da construção da nova Escola Paulo
Freire. Segundo promessa da empreiteira o prazo de entrega do prédio está
programado para 30/03, com previsão de inicio das aulas no inicio do mês de
abril. Está agendada reunião com a Secretaria da Educação (assessora Rita)
para discussão do problema. Outras questões foram debatidas tais como a falta
de professores na EMEF CEU e as dificuldades relacionadas ao fato de muitos
docentes não escolherem Paraisópolis por diversos motivos, dentro os quais o
preconceito e as repercussões dos últimos episódios de fev/2009 veiculados na
mídia.
Representantes do governo comentam que o Secretário Municipal da
Educação está abrindo a contratação em caráter de emergência para
solucionar o problema. Também informaram sobre uma comissão criada para
estudar alternativas para o próximo concurso.
Gilberto (Associação Amigos do Paraisópolis) sugeriu uma discussão para
convocar as diretoras das escolas para reunião com as lideranças e discutir os
problemas da escola; refere ter presenciado „coisas absurdas‟ nas escolas e
“fatos difíceis até mesmo de serem citados por questão ética”. Questiona
planejamento das secretarias (municipal e estadual). Comenta que a Escola
Neide Sollito é muito precária.
Regina e Luis (da Coordenadoria da Educação da SubPrefeitura de Campo
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Limpo) informam que os mobiliários da nova escola Paulo Freire já estão no
almoxarifado e que realmente a escola tem previsão de início da aulas em
abril. Regina esclarece ainda que não haverá o problema de falta de
professores na nova escola Paulo Freire. De acordo com os representantes da
Coordenação de Educação o Secretário da Educação está priorizando as
ações em Paraisópolis e se comprometeu a resolver o problema da falta de
professores até 1º. de abril.
Terezinha (Crescer Sempre) ressalta que o problema é mais amplo e com
grandes repercussões no cotidiano da comunidade. Enfatizou o fato de que em
2010 com a ampliação do ensino fundamental para 09 anos, a necessidade de
vagas será ainda maior. Enfatizou que os resultados do IDESP merecem
reflexão em função da realidade e condições concretas de viabilidade do
ensino, a exemplo da Escola Homero em que 100% dos alunos realizaram a
prova e que funciona hoje com algumas classes com 50 alunos na sala de aula.
5, Apresentação resultados do IDESP 2008 – (ver www.paraisopolis.org) - A
partir da apresentação realizada pela Mônica (Casa da Amizade) foi debatida a
importância da discussão sobre as questões maiores como evasão escolar e
dificuldades em sala de aula.
6. Educação – geral:
Gilson (União de Moradores) agradece o apoio da Secretaria Municipal de
Educação no que se refere à ampliação e abertura do diálogo para discussão
dos problemas. Maria José (Diretora EMEF CEU) introduziu o debate sobre os
direitos e também deveres dos alunos/família em relação à escola, os conflitos
e dificuldades no cotidiano e a importância da comunidade se apropriar do
espaço da escola, entre outras questões.
Foram discutidas as questões relacionadas ao sistema de comunicação da
escola com as famílias. Diane (Bovespa) questiona sobre qual a medida que
tem sido tomada para romper com a burocracia da inclusão das crianças na
escola. Qual o caminho que a educação tem trilhado?
Questões relacionadas aos direitos, deveres e papéis da família e da escola
foram debatidas, enfatizando o quanto os problemas da política de educação
não estão descolados das demais políticas (assistência, saúde e segurança
pública). Gilson (União de Moradores) sugeriu a discussão dessas temáticas
em fórum específico. Outras sugestões foram realizadas pela platéia como
proposta de discussão da educação no formato de jornada ou seminário.
7. Sistema EOL (Escola On Line)
Luis (Demanda SubP CL) esclareceu sobre a importância do cadastramento
das crianças no sistema EOL para administração e entendimento da demanda
da comunidade. Ressaltou que em qualquer instituição de ensino pode ser
realizado o cadastramento e que todo pai tem direito de se inscrever em uma
unidade escolar. Em Paraisópolis o Mosteiro São Geraldo, a Creche Lina
Rodrigues, o CEU e a EMEI têm acesso para cadastramento diretamente no
sistema. Neuza (União) comenta sobre as irregularidades das crianças nas
creches. Luis (Demanda, SubP CL) ressaltou a importância da denúncia.
8. Próxima reunião: no Programa Einstein na Comunidade; pauta prevista:
- apresentação do NASF
- discussão das propostas da comunidade para Virada Social
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